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 هفته ملی مبارزه  سرطان قابل پیشگیری و درمان است با خود مراقبتی و امید       

 بهمن(6الی7با سرطان)

 …/  بيمارستان/   سازمان / اداره  / شركت  به  : فرمانداری / شهرداری  / شورای اسالمي شهر /

 1911مبارزه با سرطان بهمن يمل شيپو:   موضوع

 سالم عليكم

بااحترام، همانطور که مستحضريد، سرطان يکی از مشکالت اصلی نظام سالمت درايرران اسرت کره مزرارز  برا ان نيازم رد       

برنامه ريزی مسئوالن وجلب مشارکت مردم وسرازماناای متتلرو و مرردم ناراد اسرتا سررطاناا ازمارب مرريه بيماريارای          

يک  دا سرطان دوميه علت مرگ وميرر درکشورماسرتامتميه   غيرواگيرهست د که باربيماری عمد  ای رابه جامعه محميل م

زد  ميشود که بيش ازيک سوم ممام سرطاناا قابل پيشگيری ويک سوم ديگربه شرط مشرتي  زوده گرام ،براه و  درمران     

 پذيرميزاش دا عوامل متعددی بر بروز بيماری مذکور موثرهست د که برای ک ترل ايه عوامل نياز به معامرل وزارت باداشرت  

 7هغايرت بامره   1،درمان و اموزش پزشکی با سايروزارت خانه ها وسازماناای مربوطه ميزاشدا هفته ملی مزارز  با سررطان  
  اعالم شد  استا " سرطان قابل پیشگیری و درمان است با خود مراقبتی و امید "سال جاری( با شعار

به م ظوربرجسته کردن ايه معضل سالمتی واش ايی عموم مردم در امرر پيشرگيری ومشرتي  ودرمران زوده گرام ان و برا       

ع ايت به مطاهب پيوست نامه که درجات نيل به اهداف پويش ملی مزارز  با سرطان ما حردودی هرزوم همکراری سرازماناا     

ورفرماي د اقردامات م تضری ومتییری کره در راسرتای      خواهشم د است دسرت   وادارات متتلو را ياداوری نمود  است،

ن ش ان ارگان در جات پيشگيری از بيماری مذکور ايجاب مری نمايرد وهمی ريه اقردامات عمرومی مان رد مايره ونیرب         

پالکارد و پرد  وب ردر ساختمان ادار  ويا سردر ورودی ادارات يا درمياديه ويا مکانارای مارب شرار برا اسرتفاد  ازمطاهرب       

پيشگيری ک  د  سرطان  ويادرصورت امکان اطرال  رسرانی يرا اسرتفاد  از پيامرک شرعار هفتره يرا هراقردام شايسرته           عوامل 

 درراستای اطال  رسانی عموم با رعايت پرومکل های باداشتی با موجه به شيو  کرونا معمول  گرددا

گرام پيشرگيری از   11و مطاهب مربروط بره   نو  سرطان ماب وشايع درم ط ه سرطاناا7در ايه ارمزاط يک  برگ عالئب اوهيه 

سرطان ، جات استفاد  کاربردی و اموزش ودسترسی کارک ان وعموم ارسال می گردد همی يه جات امروزش عمرومی   

بیرررورت هماه رررت و اسرررتانداردبا برنامررره هرررای ملررری پرررويش مزرررارز  برررا سررررطان از سرررايت اوای سرررالمت           

iec.behdasht.gov.irت امکان  ارسال فعاهيت هرای متییری ويرا عمرومی انجرام يافتره       استفاد  نماييداضم ا  درصور

ويرا   40101113درراستای پيشگيری ازبيماری در هفته ملی مزارز  با سرطان جات جمع ب ردی فعاهيرت شارسرتان بره نمرابر     

 ازحسه موجه وهمکاری ان ارگران محتررم کره    مزيد امت ان خواهد بوداقزال  Rasht@gums.ac.irادرس اهکترونيکی 

 کمک بزرگی به ارم اء سطح باداشت وسالمت جامعه می نمايد کمال مشکر وقدردانی بعمل می ايدا 

 جالل برشاندكتر 

 مركز بهداشت شهرستان رشت ئيسر
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 رونوشت به:

معاونت محترم باداشتی دانشگا  علوم پزشکی گيالن    

خانب مرجان داداش زاد  کارش اس مسئول پيشگيری و مزارز  با بيماری ها    


